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التغيرات في المادة



9ملخص الوحدة 



تغيرات المادة

1الدرس:9الوحدة 

هو تغير بالحجم أو شكل المادة: التغير الفيزيائي -1

هو تغيرفي خواص المادة: التغير الكيميائي  -2

الصدأ
ألحتراقا

التقطيع 

الطهي 

ثني األوراق 

ذوبان الثلج 



المخاليط

3الدرس:9الوحدة 

هووضع شيئين أو أكثر مًعا: الخليط -1

هو الخليط من الصعب أن تقوم بفصله:المحلول-2

المغناطيسأو المرشحبعض المخاليط يمكن فصلها باستخدام -3

وعملية التبخر۔ أ

المغناطيس 

يفصل الحديد  تبخر الماء
المرشح يفصل المواد 

الصلبة عن السائلة



: اقرا السؤال بعناية ثم ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

:عندما يصدأ المسمار فهذا تغير -1

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:إذا تجمد العصير في الثالجة فهذا تغير -2

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:طي الورق والتلوين تغير -3

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:طبخ الكيك تغير -4

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:إشتعال عود الثقاب هو تغير -5

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

9الوحدة 



توقع ماذا سيحدث

؟ترك عبدهللا دراجته في الخارج وتعرضت للماء والهواء -1

ستبقى في حالة جيدة( ب ستصدأ مع مرور الوقت( أ 

؟إنطفأت الشمعة ماذا سيحدث لها -2

ساخنة وفي الحالة السائلةتبقى ( ب  تبرد الشمعة وتصبح صلبة( أ 

والمرآةقمت باإلستحمام بماء ساخن ماذا ترى على الزجاج -3

ماء صغيرةقطرات (ب أرى شيئاال ( أ 

؟قمت بوضع قطعة ثلج في الشمس ماذا يحدث لها -4

تتبخر(ب تتجمد( أ 

؟قمت بخلط الرمل مع الماء ماذا سيحدث -5

لن يمتزج وسيترسب الرمل (  محلوال             بجيدا ليكون سيمتزج ( أ 
قاع الكوبفي 

9الوحدة 



تغيرات المادة

9الوحدةة

: صنفي الصور التالية حسب نوع التغير بوضع الرقم

تغير كيميائي  تغير فيزيائي 

12

456

3



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: التغييرات في المـادة    الفصل :9الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

وضعت ريم قطعة من الزبدة في الشمس لمدة ساعة ماذا سحدث لها؟( 1

تكثف( د تجمـد( ج انصهـار( ب تبخر( أ

نرى قطرات صغيرة من الماء على قنينة المـاء البارد بسبب؟( 2

تكثف( د تجمـد( ج انصهـار( ب تبخر( أ

بعد إنطفاء الشمعة يصبح الشمع صلباً بسبب( 3

التبخر( د التكثف( ج البرودة( ب الحرارة( أ

عملية تحول الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ؟ ( 4

ال شيء( د تكثف( ج تبخـر( ب تجمـد ( أ

عملية تحول الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ؟ ( 5

ال شيء( د تكثف( ج تبخـر( ب تجمـد ( أ



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: التغييرات في المـادة    الفصل :9الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

___________لفصـل خليط الرمل عن الماء نستخدم ( 6

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ

________لفصـل خليط المكسرات نستخدم ( 7

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ

__________لفصل خليط الرمل عن الماء نستخدم ( 8

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ

محلوالً؟ ليستأي من العنـاصر التالية ( 9

ال شيء( د عصير فيمتو( ج مخفوق اللبن( ب سلطة الفواكة ( أ

كيف يمكن فصل محلول من المـاء والملح؟ ( 10

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ



أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنيف ما يلي إلى

تغيّر فيزيائي وكيميائي

الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: المقـارنة                    الفصل :المهارة

تغّيـر كيميائي تغّيـر فيزيائي

---------------------------
---------------------------

---------------------------
---------------------------

طهي البيض

4

قطع األخشاب

9

تمزيق الورق

7

حرق الخشب

2

ذوبان الثـلج

1

األلعاب النارية

6

تقطيع الخبـز

5

كسـر النافذة

3

صدأ السلسلة

8

إعداد كعكة

10



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: المقـارنة                    الفصل :المهارة

المحلـول الخليط 

---------------------------
---------------------------

---------------------------
---------------------------

سلطة فواكه

1

المـاء والصابون

3

عصير برتقال

4

الماء والرمـل

2

صلصال

5

أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنيف ما يلي إلى
خليط أو محلـول



10الوحدة

الطاقة



10ملخص الوحدة 



10ملخص الوحدة 



الحرارة

1الدرس:10الوحدة 

تمثل نوعا من الطاقة يمكنها تغيير حالة المادة۔

الخشب عند حرقهالنفطالغاز

األشياء التي لها درجة حرارة يمكنك قياسها

شيئٍا ما يطلق الحرارة عندما تيم حرقه۔: الوقود

جسم اإلنسان

تصدر الحرارة من الحركة



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: استخدام الطاقة         الفصل : 10الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

 يصدر الحرارة ؟ الما هو الشيء الذي ( 1

الثـالجة( د المدفـأة( ج مجفف المالبس( ب الفـرن( أ

ما األشياء التي ال تحتاج إلى طاقة كبيرة إلصدار الصوت ؟( 2

محرك السيارة( د الهمس( ج األجراس( ب سيارة المطافي( أ

ما هي األجسـام التي يمـر الصوت من خاللـها ؟( 3

جميع ما سبق( د النوافـذ( ج األبواب( ب الجدران( أ

ما األوسـاط التي يمكن أن تنتقـل عبرهـا األصوات؟ ( 4

جميع ما سبق( د الغـازات( ج السـوائل( ب األجسام الصلبة ( أ

ما هو الشي الي ال يعد من مصادر الضـوء؟ ( 5

النـار( د البيانو( ج المصابيح( ب الشمس ( أ



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: استخدام الطاقة         الفصل :10الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

___________ الطاقة التي تنتقـل من جسـم إلى جسـم تسمـى ( 6

جميع ما سبق( د الطاقة ( ج

الصوتية 

الطاقة ( ب

الكهربائية

الكهرباء ( أ

الساكنة

ماذا يحدث للضوء عند إنكسـاره ؟( 7

يتحول إلى ظل( د ال يحدث شيء( ج يتفرق إلى ( ب

ألوان 

يصبح لونه ( أ

أبيض

___________ الطاقة التي تنتقـل من جسـم إلى جسـم تسمـى ( 8

جميع ما سبق( د الطاقة ( ج

الصوتية 
الطاقة ( ب

الكهربائية
الكهرباء ( أ

الساكنة

ماذا يحدث عندمـا تتجمع الشحنات في السحب أثنـاء العاصفة؟ ( 9

جميع ما سبق( د رياح شديد( ج البـرق( ب سقوط المطر( أ

________ يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى ( 10

جميع ما سبق( د طاقة صوتية( ج طاقة ضوئية( ب طاقة حرارية ( أ


